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Stejně jako v jiných oborech ale zároveň bohužel platí, že s výho-
dami přišla i nová rizika. O kybernetických útocích jsme ještě pár 
let nazpátek slýchali jen v souvislosti s velkými zahraničními spo-
lečnostmi. Dnes je výjimkou firma, která se doposud nestala ter-
čem snahy útočníků získat podvodným e-mailem přístup k  citli-
vým osobním a obchodním informacím. Takových útoků se denně 
dějí statisíce a mohou komukoli pěkně zkomplikovat život. Kyber-
netickým útokům jsou vystaveny firmy bez ohledu na velikost či 
předmět podnikání. Stále častěji to jsou střední a  malé firmy 
a  podnikatelé, jejichž „výhodou“ pro útočníky je jejich slabá 
ochrana. V RENOMIA AGRO jsme si tohoto problému vědomi, 
a proto pro své klienty aktivně hledáme způsoby, jak ochranu před 
kybernetickými riziky výhodně a efektivně zakomponovat do po-
jistných programů. Ve vztahu k pojistitelům přitom vycházíme ze 

skutečnosti, že je RENOMIA největším pojišťovacím makléřem 
v ČR s více než třemi desítkami specializací, a tudíž jsme schopni 
přinášet i velice specificky zaměřené programy s exkluzivním roz-
sahem pojistného krytí. To je výhoda, kterou plně přenášíme na 
naše klienty, a je to důležité zejména u specializovaných typů po-
jištění, kterým se ostatní makléři na trhu věnují pouze okrajově 
a jejichž nabídka je tudíž omezená. Týká se to právě i pojištění ky-
bernetických rizik, o němž tu dnes hovoříme.

Více technologií, více rizik
Taktiky, které útočníci používají, jsou různé a někdy je i pro zku-

šené uživatele IT technologií prakticky nemožné poznat, že se 
stali terčem útoku. Velmi pravděpodobně máte i vy ve svém okolí 
někoho, kdo se s útokem vedeným přes počítač či chytrý mobilní 
telefon již setkal. Následkem těchto útoků je nejčastěji únik citli-
vých dat, za jejichž ochranu je firma odpovědná svým klientům, 
partnerům či zaměstnancům, ale také škody, které se týkají společ-
nosti samotné. Například v souvislosti s tím, že se stala cílem vydí-
rání či kvůli kybernetickému útoku došlo např. k přerušení provo-
zu. Že se vás to až tak netýká? Zkuste se zamyslet nad tím, co 
všechno se stane, když se někdo nabourá do počítače s  vaším 
účetnictvím a zablokuje vám k němu přístup. Nebo když vám za-
blokuje program na dávkování krmiva. Co všechno budete muset 

udělat teď hned. Co v příští hodině. Co zítra. Co příští týden. A ko-
lik vás to bude všechno stát, než to zase dáte do pořádku. Co to 
udělá s vaší produkcí, co s cashflow a celkovou finanční stabilitou, 
jak to ovlivní vaše obchodní vztahy. Nestálo by za to se před tímto 
rizikem efektivně chránit?   

Řešením je kombinace opatření, naši specialisté vám 
s nimi pomůžou

Statistiky pojistitelů za poslední roky potvrzují, že největším rizi-
kem a nejčastější příčinou škod v oblasti kybernetického pojištění 
jsou zaměstnanci (nedbalost či úmyslné jednání tvoří 33 % škod), 
následováno hackerskými útoky (29 % škod) a konečně odcizený-
mi či ztracenými mobily, notebooky apod. (14 % škod). Nejefek-
tivnější jsou tak řešení, která kombinují více opatření: přiměřené 

zabezpečení firemních IT systémů, 
stálá osvěta mezi zaměstnanci, kteří 
jsou i  podle průzkumů nejčastějším 
terčem kyberútočníků, a také kvalitní 
pojištění kybernetických rizik (tzv. 
CYBER pojištění). Zájem o něj roste 
a RENOMIA AGRO ve spolupráci se 
specialisty RENOMIA připravuje in-
dividualizovaná řešení pro klienty na-
příč všemi segmenty. Mezi zájemci 
přibývají i zemědělské společnosti.

V jakých případech vám CYBER 
pojištění poskytne ochranu?
 Únik (ztráta, odcizení) osobních

údajů, dat a informací z informačního 
systému nebo počítače společnosti, ať 
již náhodného, nebo z nedbalosti.
 Cílené napadení IT systémů zven-

čí nebo i zevnitř společnosti za účelem 
získání přístupu k datům a způsobení 
škody.
 Vydírání společnosti, včetně ná-

kladů s tím spojených zejména v oblasti obnovy dat a systémů.
 Náklady regulatorního řízení, včetně krytí GDPR sankce ná-

sledkem kybernetického incidentu.
 Přerušení provozu pojištěné společnosti (výpadek systémů)

a souvisejícího ušlého zisku.
Výše pojistného se odvíjí od řady faktorů. Důležitý je obor čin-

nosti a  samozřejmě také objem dat a  údajů, se kterými zájemce 
o pojištění pracuje. Zásadní roli hraje způsob ochrany dat ve spo-
lečnosti, rozsah outsourcingu služeb a v neposlední řadě požado-
vané krytí a limity pojistného plnění. „V RENOMIA máme zkuše-
nosti s nastavením pojistných programů pro firmy všech velikostí. 
Umíme vyhodnotit rizika, kterým konkrétně vaše společnost čelí, 
a tomu přizpůsobíme rozsah pojištění,“ říká Michal Pilecký, spe-
cialista pojištění kybernetických rizik RENOMIA. 

Více se o pojištění kybernetických rizik dozvíte na našich webo-
vých stránkách www.renomia.cz/cyber. 

Spolehněte se na jedničku na českém trhu
Skupina RENOMIA, do níž patří také RENOMIA AGRO, 

spravuje pojistné ve výši přes 13 miliard Kč, z toho pojistné za 
pojištění plodin a zvířat přesahuje 490 milionů Kč. Staráme se 
tak o silnou třetinu našich zemědělců a jsme v tomto oboru nej-
větším pojišťovacím makléřem. Kvalitu našich služeb oceňují 

nejen klienti, ale i odborná veřejnost, a tak se můžeme opakova-
ně těšit z ocenění Pojišťovací makléř roku. Našim klientům jsme 
dlouhodobě schopni zajistit výhodné ceny a ve smluvních ujed-
náních s pojistiteli mají naši klienti odstraněno téměř 200 výluk 
z  pojištění. Ročně pomáháme s  likvidací 70 000 pojistných 

událostí. Služeb RENOMIA AGRO využívají jak menší země-
dělci, tak i velké zemědělské podniky, profesní komory, a státní 
instituce, mj. Ministerstvo zemědělství ČR, SZIF či PGRLF. 
V  oblasti pojištění jsme dlouhodobým exkluzivním partnerem 
Agrární komory ČR.

Letošní zima byla po delší době taková, na jakou jsme u nás byli 
historicky zvyklí. Poskytla snad i dostatek srážek jako základ pro 
letošní vegetaci, záležet ale samozřejmě bude na dalším vývoji ze-
jména v jarních měsících. Dosavadní průběh počasí prozatím ne-
umožňoval intenzivněji realizovat veškeré jarní práce na polích, 
ale věřme, že se vše podaří rychle dohnat. V  pojištění plodin 
aktuál ně probíhá standardní aktualizace pojištění pro letošní rok, 
je proto potřebné uvést co možná nejrychleji do souladu skutečný 
stav polních kultur s faktickým rozsahem pojištění. Máme již na-
hlášeny první škody mrazem a touto dobou také každoročně za-
znamenáváme i první krupobitní škody. 

Přestože tradiční typy pojištění využívané v zemědělském sekto-
ru dominují, díky tomu, že jsme navzdory „covidovým“ opatře-
ním s  našimi klienty v  každodenním kontaktu, velmi dobře si 
uvědomujeme, že potřeby firem se proměňují a rozšiřují. Čím dál 
častěji diskutujeme o dalších rizicích, která současná situace při-
nesla či posílila – vedle dnes zmiňovaného kybernetického rizika 
je to například i kreditní riziko a související pojištění pohledávek 
nebo odpovědnost členů orgánů společnosti, které lze přenést do 
tzv. D&O pojištění. Díky svému záběru a zkušenostem dokážeme 
flexibilně reagovat na vaše požadavky, a proto se na nás neváhej-
te obrátit s  čímkoli, co je pro vaše podnikání důležité. V  rámci 
RENOMIA GROUP se věnuje zemědělství 130 našich kolegů 
a všichni jsme vám samozřejmě vždy k dispozici.    

Jiří Havelka
ředitel RENOMIA AGRO

Moderní technologie – pomoc i riziko
V současnosti snad už neexistuje průmyslový obor, který by se obešel bez moderních technologií. Počítačem řízené procesy zefektivňují výrobu, 
s rozhodováním pomáhají analýzy obrovského množství dat a v některých provozech už na živého člověka téměř ani nenarazíte. IT (r)evolucí 
prochází i zemědělství. 

Počítače pomáhají, data je ale potřeba chránit před kybernetickými útoky Foto Adobe Stock

RENOMIA je nejlepším pojišťovacím makléřem roku 2019/2020
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